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E.3.3.1.4 Urbanistický obvod UO 04 – Pri Šimonovanoch
Urbanistický obvod UO 04 Pri Šimonovanoch je z východu ohraničený železničnou traťou, z juhu riekou
Nitra a z východnej strany ho vymedzujú ulice Jána Švermu, Fraňa Kráľa a Kukučínova.
Z hľadiska funkčno-priestorovéhých charakteristík tvorí UO Pri Šimonovanoch stabilizovaná obytná
zóna s doplnkovými funkciami občianskej vybavenosti situovanej v ťažisku urbanistického obvodu a
s menšími obchodno-obslužnými prevádzkami rozmiestnenými priamo v zástavbe rodinných domov.
V páse priľahlom k železničnej trati na území zelene pôvodne využívanej ako záhradkárska osada
postupne prebieha transformácia na funkcie občianskej vybavenosti obchodného, dopravného
a športového charakteru. Rieka Nitra v južnej časti urbanistického obvodu umožňuje využitie svojej
hrádze ako nábrežnej promenády s cyklistickým a peším chodníkom, ktorý prechádza pešou lávkou na
ľavý breh rieky na sídlisko Šípok. Pešie trasy sú podobne ako v urbanistických obvodoch Stará kolónia
a Štrkovisko vedené stredom urbanistických blokov rodinných domov a oddelené od dopravných
komunikácií, viaceré z peších prieťahov sú však uzavreté alebo pričlenené k susedným pozemkom
a svoju pôvodnú funkciu spĺňajú už len niektoré z nich.
Návrh rešpektuje stabilizované územie obytného charakteru, zameriava sa na zachovanie prevládajúcej
obytnej funkcie, umožňuje však vo vyššej miere dopĺňanie podružných obchodno-obslužných aktivít
v zástavbe rodinných domov. Založené lokálne centrum urbanistického obvodu v okolí Námestia mieru
podporuje jestvujúce mestotvorné funkcie. Návrhujeme podporiť jeho význam aj hmotovo-priestorovými
charakteristikami a rozšírením obchodno-oblsužných funkcií v rámci obytnej funkcie susedných
urbanistických blokov. Priestor bývalých záhrad pri železničnej trati je navrhnutý na transformáciu na
funkcie občianskej vybavenosti v zmysle už začatého procesu funkčnej premeny územia.
Významné postavenie v území majú aj jestvujúce pešie prepojenia naprieč jednotlivými obytnými
blokmi, ktoré zabezpečujú segregáciu pešieho pohybu od automobilovej dopravy. Pešie prieťahy sa
priamo napájajú na hrádzu, ktorou sú vedené regionálne cyklistické trasy a prostredníctvom pešej lávky
v priamom napojení hlavného priečneho pešieho ťahu v UO je peší ťah prepojený so sídliskom Šípok.
Navrhujeme aby dopravnú obsluhu územia urbanistického obvodu zabezpečili komunikácie funkčnej
triedy C2 v uliciach Kukučínova, Fraňa Kráľa, Albína Grznára a Gorkého, ostatné komunikácie sú triedy
C3 alebo D1.
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E.3.3.1.5 Urbanistický obvod UO 05 –Šimonovany
Šimonovany ako bývalá samostatná obec, pri ktorej vznikla Baťova továreň na výrobu topánok, vytvára
urbanistický obvod v severovýchodnej časti katastrálneho územia mesta Partizánske. Z juhu je
ohraničená železničnou traťou, zo západu Záhradníckou ulicou, z východu hranicou katastra a zo
severu hraničia s poľnohospodársky využívaným územím.
Urbanistický obvod si zachoval prevažne vidiecky charakter s ulicovou zástavbou a typickými
jednopodlažnými rodinnými domami so šikmými strechami hrebeňmi orientovanými do dvora
s hospodárskym zázemím, resp. so záhradami za domom. Pôvodná parcelácia sa zachovala
v centrálnej časti urbanistického obvodu, pre ktorú sú typické úzke parcely. Dokladom najstaršej histórie
na území celého mesta Partizánske sú dve národné kultúrne pamiatky, ktoré sa zachovali v centre
Šimonovian: takzvaný Vodný hrad s parkom a kostol Nanebovzatia Panny Márie. Najväčší územný
rozvoj nastal v obci v spojení so založením továrne na výrobu topánok firmou Baťa v katastri obce
koncom 30-tych rokov. I keď spolu s továrňou začali stavať nové obytné štvrte mimo zastavaného
územia Šimonovian, neskôr došlo k zrasteniu zastavaného územia obce s továrňou. Vznikli tak nové
obytné štvrte v pravidelnej pravouhlej sieti ulíc charakteristické 1-podlažnou zástavbou rodinných
domov so záhradkami a minimálnym podielom doplnkových funkcií. Ojedinele je v rámci obytnej
zástavby Šimonovian lokalizovaný výrobný areál alebo areál občianskej vybavenosti.

zastavania jednotlivých parciel je na nových plochách mierne navýšený vzhľadom na intenzívnejšie
formy zastavania územia rodinnými domami.
Areály drobnej výroby a výrobných služieb na Tehelnej a medzi ulicami Šimonovianska a Cintorínska sú
navrhnuté na stabilizáciu, vzhľadom na ich nerušivé pôsobenie v obytnej zástavbe.
Lokálne centrum občianskej vybavenosti je v blízkosti Vodného hradu navrhnuté na revitalizáciu, Vodný
hrad v správe mesta Partizánske poskytuje dôstojné priestory pre kultúrne, spoločenské a voľnočasové
aktivity. V priestore vyústenia Šimonovianskej ulice na severe UO sa počíta vzhľadom na exponovanú
lokalitu s posilnením vybavenostných funkcií ako doplnkových funkcií k bývaniu. Rovnako posilnenie
doplnkovej funkcie vybavenosti je navrhnutú v urbanistických blokoch priľahlých k Nitrianskej ceste.
Dopravná kostra vychádza z celkového dopravného riešenia, kde územím Šimonovian prechádza
vnútorný mestský okruh (Šimonivanska ulica), ktorý sa napája na Tehelnú a Cintorínsku ulicu ako
spojnice mesta a preložky cesty I/64 mimo zastavané územie mesta. Všetky tri spomenuté komunikácie
sú navrhnuté vo funkčnej triede C1.

V ostatnom desaťročí sa začala nová individuálna bytová výstavba rozvíjať východne od
Šimonovianskej ulice, kde výstavba prebieha dodnes sú tu disponibilné plochy pre rozvoj bývania.
Urbanistickému obvodu chýba lokálne centrum vybavenosti; menšie obchodno-obslužné plochy sa
nachádzajú v južnej časti Šimonovianskej ulice, mnohé z prevádzok sú však opustené a chátrajú.
Na území urbanistického obvodu sú lokalizované viaceré výrobné, výrobno-obslužné či skladové areály.
Do centra Šimonovian zasahuje areál bývalého družstva, v ktorom sú umiestnené rôzne podnikateľské
subjekty rozvíjajúce výrobné a obchodné aktivity. V severnej časti urbanistického obvodu, popri uliciach
Tehelná a Cintorínska, sa nachádzajú prevádzky – výroba obuvi, pekáreň a bývalý areál tehelne, ktorý
je využívaný na skladové a výrobné účely. V južnej časti popri Nemocničnej ceste leží územie
technicko-obslužných a výrobných aktivít v blízkosti športového štadióna, ktorého zázemie je využívané
aj pre služby motoristom.
Východná časť Šimonovian je charakteristická svojím rekreačným využitím. Lokalita Báger sa využíva
prevažne na športový rybolov a priamo na ňu nadväzuje záhradkárska osada Vieska.
Z hľadiska voľných plôch pre rozvoj sa ako vhodné javia predovšetkým plochy medzi
Cintorínska, Jilemnického a Nemocničná cesta, kde boli navrhnuté a schválené v rámci
a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Partizánske nové obytné plochy. Doposiaľ však táto zmena
realizovaná a územie nie je dodnes pripravené na výstavbu. Ako ďalšie disponibilné plochy sa
urbanistického obvodu Šimonovany javia južné svahy na severe UO.

ulicami
Zmien
nebola
v rámci

Na východnej hranici urbanistického obvodu Šimonovany je situovaný areál nemocnice s poliklinikou,
ktorá leží na katastrálnom území obce Malé Kršteňany. Napriek tomu, že nemocnica leží mimo
vymedzeného riešeného územia, zabezpečuje dôležité funkcie zdravotníckej vybavenosti najmä pre
obyvateľov mesta Partizánske, preto je pre účely návrh riešenia ÚPN mesta Partizánske táto plocha
hodnotená ako súčasť vybavenosti mesta. Predstavuje monofunkčné územie zdravotníckej
vybavenosti, t.j. nemocničnej, ambulantnej a lekárnickej, je napojená na dopravný systém mesta a na
MHD.
Návrh sa zameriava na zachovanie obytného charakteru územia s prevažne rodinnými domami
vidieckeho charakteru a na rozvoj bývania na nezastavané plochy v priamom kontakte so zastavaným
územím. Sú to plochy Pod Stráňami (v zmysle schválených Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN Partizánske
z roku 1998), ich prepojenia so zastavaným územím novými obytnými plochami a novou lokalitou pre
rozvoj bývania v rodinných domoch v etape výhľadu v priestore nad Tehelnou ulicou. Obytné funkcie sa
rozširujú aj na areál nevyužívanej materskej školy, ktorý je navrhnutý na zmenu funkcie na bývanie
v bytových domoch. V tejto lokalite, rovnako ako aj v ostatných rozvojových lokalitách urbanistického
obovu Šimonovany, sa zachováva založená výšková hladina (max 2 nadzemné podlažia), podiel
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E.3.3.1.6 Urbanistický obvod UO 08 – Pri štadióne
Urbanistický obvod UO 08 Pri štadióne leží v južnej časti riešeného územia na pravom brehu rieky
Nitra. Ohraničujú ho ulice Februárová, Družstevná, ulica Rudolfa Jašíka, zo severu sa dotýka parku na
námestí SNP a z juhu rieka Nitra.

Nitra od športovo-rekreačných plôch a hrádza zostáva naďalej integrálnou súčasťou najvýznamnejšej
športovo-oddychovej plochy na území mesta Partizánske.

Územie urbanistického obvodu predstavuje polyfunkčné územie vytvorené z troch funkčnopriestorových celkov: plochy mestského parku s kostolom na severovýchode, polyfunkčné plochy
bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu v strednej
časti a rekreačno-športové plochy v južnej a juhovýchodnej časti urbanistického obvodu. Mestský park
na Námestí SNP s kostolom Božského srdca Ježišovho predstavuje súčasť dedičstva Baťovho
ideálneho mesta a samotný kostol je jedna z najvýznamnejších stavieb slovenského povojnového
funkcionalizmu. V severozápadnej časti parku bola v 60-tych rokoch postavená budova slobodárne,
ktorá námestie rozdelila do dvoch častí – spoločenskej v UO 01 Partizánske – stred a oddychovej
v UO 08. Napriek výraznému narušeniu výškovej hladiny zástavby objektom slobodárne, vznikli jeho
realizáciou z priestoru námestia dve časti funkčne aj priestorovo jasne definované a diferencované.
Spornejšie je už samotné technické prevedenie a dimenzie tohto objektu.
Do parku sú orientované v pravidelnej blokovej štruktúre ulíc funkcie verejnej vybavenosti (gymnázium,
vysoká škola, základná umelecká škola, administratívno-správne funkcie) doplnené urbanistickými
blokmi bývania v individuálnej zástavbe rodinných domov a dvojdomov alebo v nízkopodlažnej bytovej
zástavbe s poloverejnými plochami zelene s výškovou hladinou 2 alebo 4 podlažia a typickými
valbovými strechami. Vo východnej časti boli v areáli bývalej materskej školy umiestnené výrobné
funkcie a v súčasnosti prebieha adaptácia objektu pre novú funkciu.
Územie ležiace na juhu ubranistického obvodu tvorí z väčšej časti rekreačno-športová vybavenosť
mesta, popri Škultétyho ulici sa ešte nachádzajú polyfunkčné plochy obchodno-obslužnej vybavenosti,
bývania, statickej dopravy a sociálnej vybavenosti, pričom zástavba rodinných domov na križovatke
Škultétyho – Rudolfa Jašíka je ukážkou funkcionalistickej architektúry dobových viliek, v ktorých bývali
riaditelia Baťovej továrne. Dominantnou funkciou UO 08 Pri štadióne je športová a rekreačná
vybavenosť prezentovaná kúpaliskom Dúha, futbalovým štadiónom, tréningovými ihriskami, bowlingom,
hádzanárskou halou, zimným štadiónom a tenisovými dvorcami, pri ktorých sa nachádza aj zvyšok
priemyselnej výroby, resp. skladového hospodárstva, t. č. opustené. Juhozápadnú časť urbanistického
obvodu predstavuje voľná, nezastavaná plocha, vhodná pre rozšírenie jestvujúcich funkcií športu,
ktorých významnou súčasťou je aj bežecká, korčuliarska a cyklistická trasa vedená po hrádzi rieky
Nitra.
V urbanistickom obvode UO 08 Pri štadióne navrhujeme zachovanie súčasných funkcií v urbanistických
blokoch rovnako ako aj stabilizovanie priestorových charakteristík – výškovej hladiny zástavby
a intenzity zastavania. Disponibilné plochy pre rozvoj sú lokalizované na nezastavaných plochách južne
od športovísk a sú navrhnuté na rozšírenie športových aktivít (napr. krytá plaváreň, viacúčelová
športová hala a pod.) a vymiestnenie výrobných aktivít. Týmto riešením sa nadviaže na založené
ideálne mesto v priestorovej a funkčnej segregácii urbanistických blokov v rámci urbanistickej štruktúry
mesta.
Z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva je potrebné zvážiť možnosť zaradenia Baťových viliek na
Škultétyho ulici do zoznamu kultúrnych pamiatok a zadefinovať postupy ich obnovy a prispôsobenia
súčasným požiadavkám na bývanie. Špecifický prístup je potrebné zvoliť k ochrane zástavby rodinných
a bytových domov na uliciach Škultétyho, Rudolfa Jašíka a Sokolská a rovnako ako urbanistické súbory
v UO Stred, Stará kolónia, Štrkovisko a Pri Šimonovanoch zaradiť túto zástavbu do zóny, pre ktorú je
potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu zameraná na ochranu funkcionalistickej architektúry
a urbanizmu pásového mesta.
Dopravná obsluha územia je zabezpečená pravouhlou sieťou jestvujúcich komunikácií s dôrazom
napojenia juhovýchodným smerom na vonkajší okruh novým výhľadovým premostením rieky Nitra do
UO Salaš a ďalej na sídlisko Šípok a západným smerom na UO Luhy v pokračovaní smerom na Malé
Bielice. Zachovaním dopravnej kostry v rámci urbanistického obvodu nedochádza k oddeleniu rieky
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E.3.3.1.7 Urbanistický obvod UO 09 – Luhy
Sídliská Luhy I. a Luhy II. tvoria územie urbanistického obvodu UO 09 Luhy, ktorý sa rozprestiera
v západnej časti katastrálneho územia Partizánske medzi železničnou traťou, riekami Nitra a Nitrica
a od centra mesta ho oddeľujú ulice Februárová a Družstevná.
Urbanistická štruktúra urbanistického obvodu predstavuje z väčšej časti zástavbu objektov hromadnej
bytovej výstavby z obdobia 70 – 80-tych rokov minulého storočia s funkciami základnej občianskej
vybavenosti v priamej väzbe na centrum mesta. Zástavba bytových domov je rozmiestnená okolo dvoch
komunikácií v urbanistickom obvode – Veľkej a Malej Okružnej – v polkruhovom radení bytových domov
s meniacou sa výškou zástavby. Takéto usporiadanie urbanistickej štruktúry umožňuje vytvorenie
vnútroblokových priestorov prístupných len pešími, resp. cyklistami a segregáciu automobilovej dopravy
v rámci sídliska. Vnútorné priestory obytných blokov sú pomerne rozsiahle s lokalizáciou základnej
občianskej vybavenosti: školy, materské školy a centrá, voľnočasové zariadenia, obchodno-obslužné
funkcie, parková a sídlisková zeleň. Samostatnú časť urbanistickej štruktúry pričlenenej k UO Luhy tvorí
zástavba medzi ulicami Februárová – Družstevná – Nádražná, ktorá sa skladá z obytných blokov
a blokov školskej vybavenosti v pravouhlej sieti ulíc.

V stabilizovanom území urbanistického obvodu Luhy navrhujeme najnižšiu mieru intervenčných
zásahov do územia. Funkčno-priestorové charakteristiky urbanistickej štruktúry zostávajú zachované
a naďalej tu dominuje bývanie v bytových domoch s doplnkovou občianskou vybavenosťou.
Najvýznamnejší zásah do funkčno-prevádzkového riešenia predstavuje nová dopravná kostra mesta.
V UO Luhy sa stretáva vonkajší južný mestský okruh s prepojením na vonkajši severný mestský okruh,
pričom nosnými prvkami dopravného systému sú dve novo navrhnuté premostenia: na južnom
vonkajšom mestskom okruhu je to premostenie sútoku riek Nitra a Nitrica smerom od Veľkej Okružnej
na cestu II/593 a premostenie železničnej trate spájajúce Ulicu Generála Svobodu s Nitrianskou cestou
v lokalite za Lidlom v predĺžení železničnej vlečky. .
V návrhu dochádza k zmene dopravnej osluhy územia, ktorej najvýznamnejším prejavom je trasovanie
vonkajšieho mestského okruhu prostredníctvom premostenia sútoku riek Nitra a Nitrica s križovaním
cesty II/593. Prepojením UO Luhy s Veľkými a Malými Bielicami sa vytvára nový vstup do centra mesta
od Brodzian cez sídlisko Luhy, ktorý odľahčí napojenie centra mesta na Nitriansku cestu.

Po okrajoch urbanistického obvodu sú rozmiestnené potrebné doplnkové funkcie technického alebo
dopravného charakteru – zariadenia zásobovania teplom a plynom a na plochu náročnejšie individuálne
garáže radené do blokov či už v ochrannom pásme železnice alebo pozdĺž Nitry. Popri Nitrici sa
rozprestiera polyfunkčný areál, ktorý vznikol zlučovaním funkcií, resp. ich transformáciou – popri
pôvodných výrobných funkciách je blok doplnený funkciami administratívno-správnymi (Polícia),
školskými (autoškola), obchodno-obslužnými (reštaurácia) a pod.
Koncentráciou objektov s dominantným horizontálnym rozmerom sa urbanistická štruktúra stáva svojím
hmotovo-priestorovým pôsobením dominantou v siluete mesta a je jasne čitateľná pri vstupoch do
mesta ako aj v diaľkových pohľadoch. Kompozičnú os predstavuje pešia spojnica sídliska s centrom,
okolo ktorej sa koncentrujú jednotlivé aktivity. Samostatný kompozičný celok tvorí zástavba
juhovýchodne od Nádražnej ulice v pravouhlej štruktúre pravidelných blokov, ktorým dominuje objekt
internátu prestavaného na bytový dom.
Dopravná obsluha UO Luhy nemá len lokálny charakter, ale lokalizáciou hlavného vstupu do centra
nadobúda až nadmestský význam. Vstup do mesta je v súčasnosti vedený z UO 11 – Priemyselný
obvod úrovňovým križovaním so železničnou traťou a napojením na ulicu Generála Svobodu. Keďže
nejde o priame napojenie, navyše s križovaním so železnicou, vnikajú v tomto úseku viaceré dopravné
kolízie a preto navrhujeme tieto dopravné nedostatky eliminovať. Dopravná obsluha územia
urbanistického obvodu zahŕňa len niekoľko komunikácií – ulicu Generála Svobodu, Malú a Veľkú
Okružnú, ktorými sú dostupné obe sídliská Luhy I. aj Luhy II., a Družstevnú, Nádražnú a Februárovú
ulicu, ktoré obsluhujú územie priľahlé k UO Pri štadióne. Dominantnú úlohu zohráva peší a cyklistický
pohyb – jednak naprieč stredom urbanistického obvodu a jednak ako rekreačný pohyb po hrádzi Nitry.
Niektoré z areálov občianskej vybavenosti boli nevyužívané a v súčasnosti sa využívajú na príbuzné
funkcie ako boli ich pôvodné (napr. z materskej školy vzniklo materské centrum), niektoré sú
v súčasnosti nevyužívané, resp. ich kapacita nie je dostatočne využitá. Navrhujeme zachovanie
jestvujúceho funkčného využitia, resp. rezervovanie plôch pre pôvodnú funkciu (materská škola ako
centrum sociálnych služieb a budova cudzineckej polície obe na Veľkej Okružnej).
Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania urbanistického obvodu Luhy sa jedná
o stabilizované územie. Nové disponibilné plochy v rámci sídliska ležia len v juhovýchodnej časti UO na
Februárovej ulici, kde sa nachádza voľná a nezastavaná plocha pri rieke Nitra, ktorá umožňuje
nadviazať na okolitú zástavbu novými objektmi bývania v bytových domoch, vzhľadom na lokalitu je
možné realizovať vysokopodlažné objekty.
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E.3.3.1.8 Urbanistický obvod UO 11 – Priemyselný obvod
Priemyselný obvod, urbanistický obvod 11, sa rozprestiera v severnej časti zastavaného územia
katastra, z juhu ho ohraničuje železničná trať, z východu Záhradnícka ulica a zo západu nevyužívaná
železničná vlečka. Na severe hraničí s nezastavaným územím využívaným pre poľnohospodárske
účely.
Urbanistický obvod tvorí prevažne monofunkčná zástavba výrobných objektov Baťovej továrne
založenej koncom 30-tych rokov pozdĺž dnešnej Nitrianskej cesty. Z pôvodnej továrne sa zachovala
zástavba dvoch radov priemyselných objektov orientovaných k Nitrianskej ceste a oddelených
vnútroareálovou železničnou vlečkou. Postupne k nim pribúdali ďalšie objekty a areál sa rozrastal do
dimenzií, ktoré jeho zakladatelia nepredpokladali. Dnes už priemyselný areál ako homogénny výrobný
celok nefunguje, nahradili ho viaceré samostatné výrobné a výrobno-obslužné aktivity umiestnené
v bývalých ZDA. Po obvode výrobného areálu sa postupne výrobné funkcie transformovali na nové
funkcie, najmä v Záhradníckej ulici a Nitrianskej ceste, a v súčasnosti predstavujú výrobno-oblsužnú,
administratívnu a obchodno-obslužnú vybavenosť (v západnej časti urbanistického obvodu). Zároveň
poskytli priestor pre lokalizáciu maloobchodných prevádzok náročných na veľkosť predajnej plochy
a plochy pre statickú dopravu návštevníkov (Billa, Lidl, Tesco). Priestor bezprostredne pred továrňou
prechádzal premenami, ktoré vychádzali z dobových potrieb – vznikla výšková budova administratívy,
plochy pre statickú dopravu zamestnancov, parkové plochy, autobusová stanica a pod. Pôvodná
promenáda, ktorá spájala továreň s centrom mesta, bola vzhľadom na bezpečnosť peších nahradená
mimoúrovňovým križovaním s dopravným koridorom pomocou podchodu pre peších a cyklistov, čím sa
zároveň zabezpečilo bezkolízne spojenie železničnej a autobusovej stanice. Priestor medzi železničnou
traťou a Nitrianskou cestou sa využil ako záhradkárska osada.

priľahlá k Nitrianskej ceste koncentruje prevádzky obchodno-obslužného charakteru vo väzbe na
dopravné napojenie a v súčasnosti vyprofilovanej osi obchodnej vybavenosti. Návrh túto vybavenosntnú
os posilňuje a rozvíja pri západnej hranici urbanistického obvodu v dotyku s vybavenosťou v UO Lány
smerom do hĺbky urbanistického obvodu Priemyselný obvod. Návrh novej dopravnej kostry vytvára
podmienky pre transformáciu brownfieldov na nové funkčné využitie. V priestore bývalej železničnej
vlečky je trasovaný vonkajší mestský okruh, ktorý vymedzuje územie pre rozvoj polyfunkcie obchodnoobslužného, administratívneho, správneho aj obytného charakteru.
Dopravná obsluha urbanistického obvodu vychádza z návrhu úpravy Nitrianskej cesty na 4-pruhovú
komunikáciu funkčnej triedy B2, ktorá predstavuje hlavnú dopravnú tepnu mesta Partizánske a na ktorú
sa napájajú nové komunikácie vedené v severo-južnom smere: navrhovaná komunikácia vedená
v trase zušeniej železničnej vlečky po západnom a severnom okraji urbanistického obvodu a druhá
komunikácia prechádzajúca výrobnými plochami; obe funkčnej triedy C1 s novými križovaniami
s Nitrianskou cestou. Vonkajší mestský okruh pokračuje Tehelnou ulicou cez UO Šimonovany smerom
na východ, kde sa napája na cestu III/064072. Na severe mimo urbanistického obvodu Priemyselný
obvod je vnútorný okruh napojený výhľadovou komunikáciou cez rieku Nitrica na mestskú časť Veľké
Bielice.

Z hľadiska kompozície tvorí priemyselný areál významnú hmotovú a priestorovú dominantu, ktorá je
čitateľná v siluete mesta najmä v diaľkových pohľadoch pri nástupe do mesta, resp. zo vzdialenejších
mestských častí. Výškovo však priestoru dominuje objekt administratívnej budovy pri vstupe do areálu,
ktorá predstavuje v meste výrazný orientačný bod. Promenáda ako hlavná kompozičná os ideálneho
mesta napriek svojej mimoúrovňovej modifikácii na význame nestratila, nakoľko vyúsťuje v priestore
vstupu do priemyselného areálu. Pohyb peších za prácou však z väčšej časti nahradilo v súčasnosti
dominantnejšie spojenie autobusovej a železničnej stanice. V dnešnej dobe predstavuje významnú
kompozičnú líniu dopravný koridor cesta – železnica. Zakomponovanie predareálového priestoru a jeho
prepojenie s továrňou vyvára predpoklady pre formovanie novej osi vybavenosti s dobrým dopravným
napojením a rovnako aj s prístupom peších z centra mesta.
Vzhľadom na zachovalé objekty priemyselnej architektúry z čias Baťovho funkcionalistického mesta
odporúčame pre vytipované objekty spracovať podmienky pamiatkovej ochrany, resp. ich zaradiť do
plôch, pre ktoré je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu s cieľom ochrany funkcionalistickej
architektúry a jedinečného architektonicko-urbanistického súboru.
Z dopravného hľadiska urbanistický obvod Priemyselný areál pretínajú v súčasnosti najdôležitejšie
dopravné tepny mesta – cesta I/64 a železničná trať, ktoré sú vedené paralelne a relatívne blízko seba
tým vytvárajú významný dopravný koridor mesta. Poloha železnice v centre mesta má nevýhody
v podobe úrovňových križovaní s cestnými komunikáciami, ktoré musia byť svetelne riadené a tak
vytvárajú neželané dopravné situácie v celom meste Partizánske. V rámci priemyselného areálu v čase
existencie Baťovej výroby a neskôr aj Závodov 29. augusta mala významné postavenie vnútroareálová
železničná doprava, z ktorej pozostatky v podobe železničnej vlečky sa zachovali dodnes, i keď
v súčasnosti sú už nevyužité. V rámci Priemyselného obvodu predstavujú dopravné plochy pomerne
veľký plošný záber; ide nielen o plochy statickej dopravy pred továrňou a nákupnými centrami, plochy
čerpacích staníc a služieb motoristom, ale predovšetkým o predimenzovanú plochu autobusovej stanice
s vysokým počtom nástupíšť, ktoré bude potrebné v budúcnosti eliminovať a definovať nové funkcie
potrebné pre chod územia Priemyselného obvodu.
Návrh riešenia urbanistického obvodu Priemyselný obvod zasahuje do založeného výrobného areálu
formou transformácie jeho časti na nové funkcie. Priemyselný areál bývalých ZDA zostáva rezervovaný
pre funkcie výroby a výrobných služieb v intenciách založeného pásového mesta, v jeho okrajových
polohách sú lokalizované plochy pre zvýšenie miery polyfunkčnosti urbanistického obvodu. Južná časť
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E.3.3.1.9 Urbanistický obvod UO 12 – Pri Nitrici
Urbanistický obvod Pri Nitrici leží v severovýchodnej časti riešeného územia. Zo západnej strany ho
ohraničuje rieka Nitrica, z juhu priemyselný areál bývalej Baťovej továrne, neskôr Závodov 29. augusta
a zástavba urbanistického obvodu Šimonovany.
V súčasnosti sa jedná o monofunkčnú zónu mimo zastavaného územia mesta s hlavnou funkciou
poľnohospodársky obhospodarovanej pôdy. Malú časť územia urbanistického obvodu zaberá obytné
územie v západnej časti, rekultivovaný priestor ťažobného priestoru hliny pri bývalej tehelni
v Šimonovanoch a vodojem ako zariadenie vodohospodárskych stavieb.
Územím urbanistického obvodu je vzhľadom na jeho minimálnu zastavanosť navrhnuté trasovanie
preložky štátnej cesty I/64, ktorá v súčasnosti vedie zastavaným územím a spôsobuje dopravné kolízie.
Jej preložením sa minimalizuje tranzitná doprava a zabezpečí sa aj nové dopravné napojenie
zastavaného územia mesta, čím sa umožní odľahčenie dopravy a lepšia obsluha územia.
Disponibilné plochy pre rozvoj sa v urbanistickom obvode Pri Nitrici javia predovšetkým územia
v priamej väzbe na jestvujúcu zástavbu a to konkrétne v dotyku s UO Lány popri rieke Nitrica, vo väzbe
na UO Priemyselný obvod okolo novonavrhovaných komunikácií a v dotyku so zastavaným územím
Šimonovian.
Návrh riešenia vychádza z trasovania preložky štátnej cesty I/64 územím urbanistického obvodu Pri
Nitrici. Návrh nepočíta s novým dopravným napojením zastavaného územia mesta Partizánske v tomto
urbanistickom obvode, ale len s napojeniami vyplývajúcimi z dokumentácie „Cesta I/64 Hranice krajov Prievidza“ s využitím jestvujúcich komunikácií II/579 a III/064072. Novo navrhovaná dopravná kostra
urbanistický obvod zasahuje len v minimálnej miere v jeho južnej časti trasovaním vonkajšieho
mestského okruhu s ďalšími novo navrhovanými prepojeniami v smere do centra mesta.
Z hľadiska novo zaberaných plôch je urbanistický obvod Pri Nitrici najmenej zasiahnutý, naďalej jeho
najväčšiu časť tvorí orná pôda. Nové rozvojové plochy sú lokalizované len v južnej časti obvodu vo
väzbe na zastavané územie: polyfunkčné plochy v západojužnom cípe urbanistického obvodu a plochy
bývania v rodinných domoch vo východojužnej časti vo väzbe na zástavbu UO Šimonovany. V oboch
prípadoch dochádza k rozšíreniu zastavaného územia mesta Partizánske.
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E.3.3.1.10Urbanistický obvod UO 21 – Salaš
Urbanistický obvod Salaš predstavuje najjužnejšie územie v rámci riešeného územia. Leží na ľavom
brehu rieky Nitra, vymedzuje ho zo severu rieka Nitra a z juhu, západu a východu katastrálne hranice
Partizánske.
Územie má výrazne rekreačný charakter – v zázemí mesta v pešej dostupnosti centra sa nachádza
v masíve lesa územie záhradkárskych osád Súteská a Pod Salašom, strelnice a voľnočasového areálu
Salaš, ktoré sú doplnené menšími plochami výrobných a dopravných služieb. Urbanistický obvod
predstavuje východiskový bod pre turistiku a cykloturistiku v lesnom prostredí, areál Salaša poskytuje
ubytovacie a stravovacie služby s kultúrnymi aktivitami, ktoré sú intenzívne využívané.
Návrh vychádza zo zachovania súčasného stavu a z využitia rekreačno-oddychového potenciálu
územia na ľavom brehu Nitry. Opustený lom v susedstve salaša je navrhnutý na rozvoj rekreácie
formou umiestnenia doplnkových voľnočasových aktivít.
V urbanistickom obvode Salaš dochádza v návrhu k zmene dopravnej obsluhy územia, ktorá sa
prejavuje ako územná rezerva vo výhľade novým premostením v priamom napojení Škultétyho ulice
a vyústením na ulici Pod Salašom, ktorá ďalej vedie východným smerom do urbanistického obvodu
Šípok. Z hľadiska rozvoja funkčných plôch je navrhnuté rozšírenie rekreačného areálu Salaš
a s rozšírením zastavaného územia.
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E.3.3.1.11Urbanistický obvod UO 22 – Šípok
Urbanistický obvod Šípok sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry v juhovýchodnej časti riešeného
územia. Zo severu ohraničuje urbanistický obvod rieka Nitra, z ostatných strán hraničí s katastrálnym
územím Malých Uheriec, ktoré donedávna tvorili súčasť mesta Partizánske a dnes predstavujú
samostatnú obec.
Urbanistická štruktúra UO Šípok je priestorovo oddelená a so zvyšnou časťou mesta ju spája
komunikačná sieť: Na západnej strane je Šípok prepojený mostom cez Nitru s UO Pri štadióne
a smerom na východ je dopravne spojený cez obec Malé Uherce s UO Šimonovany. Zástavba
sídliskového typu sa vyznačuje monofunkčným charakterom bývania v bytových domoch s areálovou
občianskou vybavenosťou (materská škola, základná škola) a s koncentráciou obchodno-obslužných
aktivít v centre štruktúry na Malinovského ulici. V severnej časti urbanistického obvodu v blízkosti rieky
Nitra je lokalizované územie technickej a dopravnej vybavenosti, ktoré tvorí areál výhrevne,
odpadového dvora, plochy statickej dopravy (hromadné garáže, vonkajšie parkoviská). Z južnej strany
sídlisko obkolesuje lesný masív, v rámci ktorého sa nachádza plocha cintorína.
Rovnako ako v UO 05 Šimonovany priestor nemocnice s poliklinikou aj UO 22 Šípok je územne
prepojený s katastrálnym územím susednej obce Malé Uherce, ktorá sa v roku 1996 odčlenila od mesta
Partizánske. Na jej území na hranici katastrov Partizánske a Malé Uherce vznikol v posledných rokoch
kostol sv. Tomáša s pastoračným centrom, ktorý slúži viac obyvateľom sídliska Šípok ako obyvateľom
obce Malé Uherce, s ktorých zástavbou nie je areál kostola a pastoračného centra prepojený. Preto pre
účely spracovania ÚPN mesta Partizánske je tento areál hodnotený ako súčasť občianskej vybavenosti
mesta Partizánske.
Hlavnú kompozičnú os sídliska tvorí Malinovského ulica, ktorá územie urbanistického obvodu delí do
dvoch častí – severnú na nive Nitry a južnú v svahovom teréne lesného masívu s prepojením na
rekreačnú zónu v UO Salaš. Zástavba sídliska má výrazné priestorové pôsobenie – podobne ako
sídlisko Luhy tvorí aj zástavba sídliska Šípok významnú hmotovú a výškovú dominantu jasne
identifikovateľnú v obraze mesta a v diaľkových pohľadoch. Vedľajšiu kompozičnú os vytvára peší ťah,
ktorý je prevedený pešou lávkou z UO Pri Šimonovanoch cez rieku Nitra a vedie sídliskom do jeho
centra občianskej vybavenosti smerom na juh do obytnej zástavby umiestnenej vo svahovitom teréne.
Medzi najvýraznejšie nedostatky urbanistickej štruktúry patrí okrem nedostatočného dopravného
napojenia a dopravnej obsluhy územia, vyplývajúce z polohy urbanistického obvodu, absencia
niektorých typov občianskej vybavenosti prevažne komerčného charakteru. Potenciálom sú
predovšetkým disponibilné a nezastavané plochy v rámci územia urbanistického bloku (plochy priľahlé
k rieke Nitra a plochy na východnom okraji riešeného územia na hranici s katastrom Malých Uheriec)
a väzba na prírodné prostredie.
Riešenie zachováva založenú uličnú štruktúru a dopravné napojenia. Navrhujeme zmenu funkčného
využitia územia urbanistického obvodu vo viacerých lokalitách. Predovšetkým navrhujeme posilnenie
obchodno-obslužnej vybavenosti na Malinovského ulici a Horskej ulici pod lesom (v súčasnosti už
zrealizovaná vybavenosť).
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